Zienswijzen bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving
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VROM-inspectie te Haarlem (thans Inspectie leefomgeving en Transport) d.d. 29 september 2011

1a Aanvullende zienswijze VROM-inspectie d.d. 21 december 2011
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Gasunie d.d 1 september 2011
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Tennet d.d. 28 september 201

4

SADC (Schiphol Area Development Company) d.d. 29 september 2011

5

Segesta Exploitatie B.V. d.d. 29 september 2011

5a Aanvullende zienswijze Pharos Advocaten namens Segesta d.d.
6

Loyens & Loeff, namens Warburg Henderson d.d. 29 september 2011

6a Aanvullende zienswijzen Loyens & Loeff namens Warburg Henderson d.d.
7

DLA Piper, namens Onroerend Goed Beheer Maatschappij Kruisweg Hoofddorp B.V. (hotel NH
Schihhol Airport) d.d. 29 september 2011

8

McDonald’s d.d. 21 september 2011

9

Van Riezen Consult bv namens Bastionhotel d.d. 23 september 2011
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Geachte raad,
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het college van
burgemeester en wethouders bekendgemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan
"Hoofddorp De Hoek en omgeving" tot en met 29 september 2011 ter inzage ligt.
Over het voorontwerp heb ik uw college met mijn brief van 18 februari 2011,
kenmerk 20U0006409-CK-NW, geadviseerd. Mijn advies is echter onvoldoende
verwerkt in het ontwerp zoals dat nu ter inzage ligt.
Het ontwerp is niet in overeenstemming met de nationale belangen zoals die zijn
verwoord in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid
(RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1). I n het navolgende geef ik aan welk nationaal
belang in het geding is. Het nummer achter het nationaal belang verwijst naar het
nummer in de RNRB.
Nationaal belang 02: Basiskwaliteit Hoofdinfrastructuur
I n mijn genoemde reactie op het voorontwerpbestemmingsplan is het verzoek
opgenomen om rekening te houden met een strook in het plangebied voor de
nieuw aan t e leggen aardgastransportleiding van de Gasunie en andere, nieuw
aan te leggen transportleidingen, zoals verwoord in de Structuurvisie
Buisleidingen, als opvolger van het structuurschema Buisleidingen uit 1985.

I n de Structuurvisie Buisleidingen geldt als uitgangspunt voor de leidingstroken
dat deze 70 meter breed moet zijn, of smaller indien wenselijk en mogelijk. Het
aantal leidingen dat voorzien is in De Hoek zijn de 2 bestaande leidingen, de te
realiseren leiding Beverwijk-Wijngaarden en in de toekomst wellicht nog 3 extra
leidingen. I n principe is er voor deze zes leidingen het navolgende ruimtebeslag
benodigd : 6 leidingen x 7 meter per leiding = 42 meter + 2 x 5 meter
belemmeringenstrook aan weerszijden, dus in totaal 52 meter. Met die 52 meter
is er nog maar weinig werkruimte. Deze breedte komt ongeveer overeen met de
huidige leidingstrook en de 2 stroken met de functieaanduiding Water in het
ontwerpbestemmingsplan en het heeft dus absoluut de voorkeur als deze vrij
worden gehouden van obstakels.
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Echter: vanwege de onzekerheid over het aantal in de toekomst te leggen
leidingen en omdat de ruimtedruk en de wens tot een goede ontwikkeling van het
bedrijventerrein groot is, ben ik bereid in De Hoek de strook t e versmallen tot een
minimale totale strookbreedte van 45 meter. Daarmee wordt de aanleg van
leidingen in de toekomst een lastige opgave, waarbij een beroep gedaan zal
moeten worden op technologisch ontwikkelingen.
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Om de mogelijkheid tot aanleg van leidingen in de toekomst te kunnen
garanderen is minimaal een breedte van 45 meter vereist die vrij wordt gehouden
van bebouwing en andere zaken die aan de aanleg van leidingen in de weg staan.
I k verzoek u, onder verwijzing naar het Structuurschema buisleidingen: waarin
deze verbinding reeds is opgenomen en de brief van d e minister van VROM uit
2008 (TK 2008-2009, 26018, nr. l l ) , waarin zij aangeeft dit beleid te continueren
én de nadere concretisering van dit oude beleid in de algemeen kenbare ontwerpstructuurvisie buisleidingen, deze minimaal beschikbare ruimte voor buisleidingen
bij de vaststelling van het bestemmingsplan tereserveren. Tevens verzoeken wij u
om bij de lokalisering van die beschikbare ruimte voor buisleidingen uit te gaan
van de blijkens het voorbereidingsbesluit geplande ligging van de leiding
Beverwijk-Wïjngaarden.
Ten aanzien van de strook met functie-aanduiding Water het volgende: van de
gemeente Haarlemmermeer heb ik begrepen dat het een Wadi betreft en dat de
wadi als overloop geldt voor teveel water. Het positieve effect van de Wadi komt
door de breedtereservering en niet naar de diepte. I k merk op dat het belangrijk
is dat de leidingen die in een Wadi liggen voldoende dekking hebben. Verder dient
bij de aanleg van de Wadi rekening gehouden te worden met de bestaande en nog
te leggen leiding Beverwijk-Wijngaarden, zodanig dat sprake zal zijn van
voldoende dekking in verticale richting, maar ook in het horizontale vlak.
Voor meer informatie en nader overleg kunt u contact opnemen met de heer
drs. J.B. Weenink van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
telefoon 070 - 339 29 39.
I k verzoek u de inhoud van deze zienswijze op een adequate wijze te verwerken
in uw besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Hoogachtend,
de directeur-inspecteur van het
Inspectoraat-Generaal VFOM,

ir. H.P. ~ v r i e s
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Geachte mevrouw De Jong,

VROM-inspectie
Directie Uitvoering
Programma Borging
Ruimtelijke Rijksbelangen
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Interne postcode 510
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Op 29 september 2011 heb ik de raad van uw gemeente mijn zienswijze kenbaar
gemaakt tegen het bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan.
In de zienswijze gaat het om de breedte van de te reserveren strook grond ten
behoeve van toekomstige leidingen. Ik heb u medegedeeld dat deze strook
tenminste 45 meter breed moet zijn.
Op 11 oktober jongstleden heeft overleg plaatsgehad tussen vertegenwoordigers
van onder andere Agentschap.NL, de gemeente Haarlemmermeer en het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit overleg heeft geleid tot instemming
over het terugbrengen van de te reserveren strook, en wel tot een breedte van
ten minste 40 meter.
Met deze brief bevestig ik de gemaakte afspraak en beantwoord ik het door u op
11 november 2011 gezonden e-mailbericht.
Afschrift van dit besluit zend ik aan het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
voor deze,
de inspecteur-generaal,
op last:
de directeur- inspecteur van het
Inspectoraat-Generaal VROM,

ir. H.P. de Vries
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Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Hoofddorp De Hoek e.o."
Geachte Raad,
Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 18 augustus 2011, nr. 15051, blijkt dat
het voornoemde ontwerpbestemmingsplan door u t e r inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons
aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.
I n het plangebied ligt een tweetal 36 inch 66,2 bar hoge druk hoofd gastransportleiding van
ons bedrijf.
Verbeelding
Bij inzage is gebleken dat onze leidingen middels hun eigen dubbelbestemming "Leiding-Gas"
op de verbeelding zijn weergegeven. Zoals wellicht bekend zijn de onderhavige leidingen gelegen
binnen de "Leidingenstrook" waarvoor onlangs de Structuurvisie Buisleidingen (SVB) in ontwerp
ter inzage heeft gelegen. Binnen het plan is geen nadere invulling gegeven aan deze
Leidingenstrook.
Gasunie wil met dit schrijven benadrukken dat zij grote waarde hecht aan het opnemen van het
uiteindelijke SVB-leidingtracé in het bestemmingsplan en tevens wordt voorzien van een eigen
separate dubbelbestemming "Leiding-Leidingstrook" en eigen specifieke regels.
Wij verzoeken u hierbij om binnen de verbeelding de Buisleidingenstrook op te nemen middels
een separate dubbelbestemming "Leiding-Leidingstrook" en eigen specifieke regels en de hartlijn
van de leidingen weer te geven met de aanduiding g-g-g.
Planregels
I n het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro hebben wij een reactie ingezonden (TAJW
11.0219) waarin wij verzocht hebben om de artikelen 16.3 en 16.4.3 aan te vullen. Het ging
daarbij om het opnemen van een bepaling dat, voordat het college van burgemeester en
wethouders een omgevingsvergunning verlenen, schriftelijk advies vragen bij de leidingbeheerder.
Uit het artikel Leiding-Gas blijkt dat in het kader van het afwijken van de bouwregels wel vooraf
schriftelijk advies dient te worden ingewonnen bij de leidingbeheerder. Deze bepaling ontbreekt
echter bij de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden. Op basis van deze huidige bepaling wordt nu een afweging gemaakt zonder
Gasunie bij de besluitvorming te betrekken.

N.W. Nederlandse Gasunie

Datum: 1september 2011

Ons kenmerk: T A I W 11.1585

Onderwerp: Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan "Hoofddorp

- De Hoek e.o."

Gasunie is van mening dat het bevoegd gezag alleen een zorgvuldige afweging omtrent het niet
onevenredig schaden van de leiding kan maken, indien gebruik is gemaakt van de kennis en
expertise van Gasunie betreffende de leiding. Artikel 14 Besluit externe veiligheid buisleidingen
(Bevb) bepaald onder andere dat binnen de belemmeringenstrook geen nieuwe bestemmingen
zijn toegestaan die het oprichten van bouwwerken toestaan en dat een vergunningstelsel (een
omgevingsvergunning) voor werken of werkzaamheden in het bestemmingsplan moet worden
opgenomen. Een omgevingsvergunning kan alleen worden verleend voor zover de integriteit,
werking en veiligheid van de leiding niet wordt geschaad. I n de toelichting op dit artikel staat
vermeld dat uit oogpunt van zorgvuldige besluitvorming (afdeling 3.2 van de Awb) burgemeester
en wethouders daarbij de mening van de exploitant over de veiligheid van de buisleiding moeten
betrekken.
Het is van essentieel belang dat de leidingbeheerder tijdig zelf kan onderzoeken of de leiding niet
wordt geschaad of dat bepaalde veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen bij het
uitvoeren van een werk of werkzaamheden. Het gaat hier niet alleen om een eigen belang van
Gasunie (voorkomen van schade aan de leiding), maar ook om de veilige ligging van de leiding
(voor omwonenden) en de leveringszekerheid van het gas (voor de gebruikers).
Gelet hierop verzoeken wij u wederom om artikel 16.4.3 aan t e vullen met de volgende zinsnede:
'Xlvorens te beslissen op een aanvraag zoals bedoeld in lid 4.1 wint het college van
burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de leiding beheerder. Het vermelde advies
betreft de belangen in verband met de veilige ligging van de leiding en het voorkomen van
schade aan de leiding. "l
Voordat wordt over gegaan tot vaststelling van het onderhavige plan, verzoeken wij u ons de
beoogde wijziging voor te leggen.
Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Medewerker Juridische Zaken

Ook het Handboek Buisleiding in bestemmingsplannen (van 26-10-2010) heeft rekening gehouden met de
inwerkingtreding van het Bevb en heeft in bijlage 7 reeds een bepaling opgenomen omtrent het verplicht
inwinnen van advies bij de leidingbeheerder.
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Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving

Geachte raad,
Vanaf 19 augustus 201 1 ligt het ontwerp-bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving (hierna ook te
noemen: "het ontwerp-bestemmingsplan") ter inzage. Bij deze dient TenneT TSO B.V. tijdig zienswijzen in
het kader van het ontwerp-bestemmingsplan in.
Inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan
Op 18 januari 201 1 hebben wij een inspraakreactie (met kenmerk R380 11 0037) in het kader van het
voorontwerp-bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving ingediend. Een kopie van deze
inspraakreactie treft u als bijlage aan. Deze inspraakreactie dient hier als letterlijk herhaald en ingelast
beschouwd te worden.
Oost- of westvariant Noordring
Het tracé van de nieuw aan te leggen 380 kV-hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer (hierna te
noemen: Noordring) kent ter hoogte van Haarlemmermeer twee varianten ten aanzien van het aan te leggen
tracé, te weten de oostvariant en de westvariant. De oostvariant doorkruist ondergronds het plangebied van
het ontwerp-bestemmingsplan. De westvariant loopt niet door het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan.
Alleen als de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&[) en Infrastructuur en Milieu
(&M) de oostvariant in het (rijks)inpassingsplan Noordring vastleggen, heeft die keuze dus consequenties
voor het (ontwerp-)bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving.
In de brief van 19 april 201 1 (TK 2010-201 1, 31 574, nr. 15) hebben de ministers de keuze voor de
westvariant gemaakt. De definitieve keuze van het te volgen tracé maken de ministers in het nog vast te
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nog vast te stellen (rijks)inpassingsplan. Volledige zekerheid over de tracékeume bestaat op dit moment dus
nog niet.
Wij blijven graag in overleg met u over de consequenties op het moment dat de ministers toch mochten
kiezen voor de oostvariant.
Rekening houden met de geplande verbinding (bij de oostvariant)
Qp pagina 26 van de plantoelichting van het ontwerp-bestemmingcplan geeft u aan dat 'dit bestemmingsplan
de komst van een dergelijke leiding niet onmogelijk maakt. Het bestemmingsplan is in lijn met het genomen
voorbereidingsbesluit', aldus de plantoelichting (een vergelijkbare stelling is weergegeven op pagina 71 van
de plantoelichting).
Het ontwerp-bestemmingsplan is echter niet geheel in lijn met het voorbereidingsbesluit. Zo kent het
ontwerp-bestemmingsplan ter plaatse van de oostvariant aan een deel van het plangebied de bestemming
Bedrijf (B) toe dal op grond van artikel 4 van de planregels bebouwd kan worden (zie ook pagina 73 van de
plantoelichting).
Wij verzoeken u binnen de zakelijk rechtstrook van de oostvariant van de verbinding geen bebouwing
mogelijk te maken.
Terzijde constateren we dat binrien de magneetveldzone van de oostvariant geen gevoelige bestemmingen
in het ontwerp-bestemmingsplan mogelijk zijn gemaakt.
Verzoek
Wij verzoeken u af te zien van het opnemen van bestemmingen of bestemmingsregelingen in het
bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving die, gelel op de oostvariant, (feitelijk) niet kunnen
worden gerealiseerd (vgl. ABWvS 29 december 20'10, zaaknummer 20090869111/R1). Dit is slechts anders
op het moment dat vaststaat dat de westvariant in de Noordring gerealiseerd zal worden.
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Wij verzoeken u om deze zienswijzen mee te nemen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Hoofddorp
De Hoek en omgeving. Wij vernemen graag van u wanneer het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage
wordt gelegd.
Hoogachtend,

Projectmanager Randstad 380

nner

tak in^ power 7 ~ i r i h t a r
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BETREFT Voorontwerp bestemmingsplan De Hoek e.o.

Geachte mevrouw Dutmer,
Op dinsdag 14 december 2010 ontvingen wij uw mailbericht waarin u TenneT in de gelegenheid stelt
opmerkingen te maken op het voorontwerp bestemmingsplan 'De Hoek e.o.'. Wij maken graag van die
gelegenheid gebruik en melden u het volgende.
Hoogspanningsverbinding niet in hef plan
In het voorontwerp bestemmingsplan 'De Hoek e.o.' is onder meer een deel van het track voor de
hoogspanningsverbinding voor het project Randstad 380 kV geregeld. Het betreft een rijksproject waarvan
het in de bedoeling ligt die door de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Milieu en
Infrastructuur met behulp van de rijkscoördinatieregeling mogelijk te maken. Uit de bepalingen van de Wet
ruimtelijke ordening in samenhang gelezen met de Electriciteitswet 1998 moet geconcludeerd worden dat
een dergelijk project door deze ministers planologisch mogelijk kan worden gemaakt: met uitsluiting van de
bevoegdheid van (onder andere) de gemeente.

van het Besluit
Gezien bovenstaande gaan wij er vanuit dat in het kader van het overleg ex artikel 3.1.l.
ruimtelijke ordening over het bestemmingsplan 'De Hoek e.o.' door de minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, in dit project een wettelijk verplichte overlegpartner, zal worden gesteld dat de
verbinding niet in het bestemmingsplan kan worden opgenomen. Wij nemen daarom aan dat de verbinding
in het ontwerp bestemmingsplan niet meer zal zijn opgenomen zodat wij nu geen inhoudelijke reactie geven
op de regels bij die bestemming.
Overigens willen wij opmerken dat de bestemming 'Leiding' die ook voor een gasleiding en een waterieiding
is opgenomen niet uitsluit dat ter plaatse van de waterleiding en de beoogde gasleiding een ander type
leiding wordt aangelegd. Het lijkt ons nuttig een onderscheid tussen deze leidingen aan te brengen in de
verbeefding en in de regels.
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Geachte leden van de gemeenteraad,

i
i
i
i
i

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de inhoud van het ontwerp
bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving. I n algemene zin steunen wij de
doelstellingen die met het plan worden beoogd. Wel hebben wij over de bestemmingsregelingen, de toe te laten bedrijfstypen en de gevolgen van het plan voor de ontwikkeling
van onze bedrijventerreinen nog enkele vragen en opmerkingen.

i
i

i

Zo vragen wij ons onder meer a f of het onderscheidende vermogen van De Hoek Noord /
Security park voldoende is geborgd. Het Bestuursforum Schiphol (BFS) is immers in
december 2004, in afwijking van de toen geldende REVS programmering, akkoord gegaan
met het in ontwikkeling brengen van de Hoek-Noord. Specifieke voorwaarde was dat het
park zich specifiek zou onderscheiden op het thema "security". Het onderscheidende
vermogen van locaties in kwalitatieve zin, is mede in het licht van Plabeka I 1 onverminderd
van groot belang voor een gezonde ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio.

i
i

Het voorgaande zouden wij graag met uw organisatie bespreken, zodat u hiermee wellicht
rekening kunt houden bij de vaststelling van het plan.

i

Wij stellen u voor dit overleg op korte termijn i n te plannen.

I
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The Outlook,gebouw D, se verdieping
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1118 CZ Schiphol

:
f

i
f

Postadres
i
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f
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ICvk Amsterdam 34063671
Te1 +31(0)20206 66 40
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Gemeente Haarlemmermeer
T.a.v. het College van B & W
Postbus 250
2130 AG HOOFDDORP

Datum
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: 29 september 2011
: AH/SV/110666
: Bestemmingsplan Hoofddorp De Hoek en omgeving

Geachte heer/mevrouw,

Wij maken gebruik van de mogelijkheid een reactie te geven op het ontwerpraadsvoorstel ten
aanzien van het bestemmingsplan 'De hoek en omgeving' te Hoofddorp. Dit bestemmingsplan ligt
vanaf 19 augustus 2011 ter inzage. Na bestudering van d e stukken hebben wij een aantal
zienswijzen welke wij via deze weg naar voren willen brengen. Dit gaat met name om de
bestemming van het perceel en gebouwen aan de Kruisweg 755.
1) In het vigerende bestemmingsplan bepaalt artikel 5 . 1 dat de gronden ook zijn bestemd voor
open terreinen, waaronder opslag-, en parkeerplaatsen. In de ontwerpregels is in artikel 4 en 5
niet de mogelijkheid t o t opslag op de terreinen meegenomen. Dit dient, door het huidige
gebruik van de terreinen voor o.a. opslag, en voor de toekomst wel meegenomen t e worden in
het nieuwe bestemmingsplan om te voorkomen dat huurders beperkt worden in hun huidige
bedrijfsvoering.
2) Op het perceel is in het nieuwe bestemmingsplan alleen Bedrijf toegestaan. Gezien de
commerciële verhuurbaarheid en exploitatiemogelijkheden voor nu en in de toekomst zien wij
dit graag veranderd worden naar zowel bestemming Bedrijven als Detailhandel Volumineus.
3) Gezien de mogelijkheden tot ontwikkeling van een groter kantoorgebouw dat bestaat uit
meerdere bouwlagen aan de voorzijde van het perceel vinden wij het overwegen waard dit
mogelijk t e maken en in het bestemmingsplan op te nemen. Gezien de huidige situatie en de
reeds gerealiseerde ontwikkelingen van dergelijke kantoorgebouwen kan dit juist een
versterking zijn van het gebied en het bedrijventerrein een goede impuls geven.
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Groep
Wij verzoeken ten aanzien van bovenstaande punten het bestemmingsplan aan te passen en
t e optimaliseren.
Uiteraard zijn wij bereid deze zienswijzen nader toe t e lichten. Ervan uitgaande u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
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Aanvulling zienswijze Hoofddorp De Hoek en omgeving
Kruisweg Hoofddorp
Raadsvoorstel 2012,002266 5

Geacht college,
Namens cliënte, Segesta Exploitatie B.V, fSegesta"), richt ik me tot u in verband met het
volgende. Bij brief van 29 september 2011 (bijlage 1) haeft Segesta zienswijzen naar voren
gebracht die betrekking hebben op het (ontwerp)bestBmmlngsplan Hoofddorp De Hoek en
omgeving, in het bijzonderterzakede (ontwerp)bestemmlng van het perceel en de gebouwen
aan de Kruisweg 755 en 755AteHoofddorp,
Bij het indienen van haar zienswijzen verkeerde Segesta in de veronderstelling dat het huidige
gebruik van het perceel Kruisweg 755A, zijnde een parkeerservlcebedrijf, positief was bestemd in
het (ontwerp)bestemmingsplan. In het {ontwerp)bestemmingsplan zijn de gronden op/aan de
Kruisweg 755/755A namelijk bestemd voor bedrijfsactiviteiten behorende tot de
bedrijfscategorieën 1, 2, 3.1 of 3.2 die zijn opgenomen In de bij het (ontwerp)bestemmingsplan
behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten. Onder meer staan op deze Staat bij voornoemde
categorieën de bedrijfsactiviteiten taxibedrijf, opslaggebouwen, stalling van vrachtwagens en
caravanstalling. Segesta ging er dan ook van uit dat het huidig gebruik van het perceel 755A,
zijnde een parkeerservlcebedrijf krachtens het (ontwerp)bestemmin9Splan is toegestaan.
Een parkeerservicebedrijf is in ruimtelijk opzicht namelijk gelijk aan een taxibedrijf, of een bedrijf
waar caravans en/of (vrachtauto's mogen worden gestald. Bovendien leidt de vestiging van een
parkeerservlcebedrijf niet tot meer verkeersbewegingen dan een taxibedrijf of een stalling. De
auto's worden namelijk gestald voor een periode van een tot enkele weken. Om die reden ging
Segesta er van uit dat het huidig gebruik na herziening zou zijn toegestaan.
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Daarbij komt 1.) dat uw college in het verteden het gebruik van het perceel 7S5A als (onder meer
Daewoo-) garage expliciet heeft toegestaan, en in ruimtelijk opzicht sindsdien geen wijzigingen
aan/op de Kruisweg 755 A hebben plaatsgevonden, en 2.) dat de aldaar aanwezige garage nog
altijd wordt gebatikt conform de bestemming en het doel waarmee dit gebouw destijds is
opgericht c.q. gebouwd, namelijk een gebouw bestemd voor het stallen c.q. parkeren van auto's.
Overigens is bij de stichting van de bebouwing van het perceel 755A ook zo vergund.
Blijkens uw stellingname in een thans bij de rechtbank Haarlem aanhangige procedure
(zaaknummer HAA 12/4025 GEMWT VOO) tegen de gebruiker van het perceel 755A, zal in uw
visie het huidig gebruik echter niet zijn toegestaan krachtens het (ontwerp)bestemmingsplan.
Om die reden is Segesta genoodzaakt haar eerdere zienswijze aan te vullen c.q. te
verduidelijken. Het huidig gebruik van het perceel 755A kwalificeert binnen de -krachtens
vigerend bestemmingsplan Schipholspoorlijn- bestemming Handel en Nijverheid en is
overeenkomstig de oorspronkelijke bouwvergunning. Het huidige toegestane gebruik dient dan
ook, krachtens vaste jurisprudentie, positief te worden bestemd in het herziene (ontwerp)
bestemmingsplan, bij gebreke waarvan Segesta en/of de gebruiker van het perceel 755A
planschade zal lijden.
Gelet op het voorgaande, en aanvullend op het verzoek van 29 september 2011, verzoek ik u
namens Segesta om het (ontwerp)bestemmingspian, vóórdat dit door ter vaststelling aan de
gemeenteraad wordt verzonden, in dier voege aan te passen dat de locatie Kruisweg 755A mag
worden gebruikt conform het huidig gebruik, zijnde een parkeerservicebedrijf,
Segesta is graag bereid deze zienswijze nader aan uw college en of aan de gemeenteraad toe te
lichten.
Gelet op het feit dat u mij telefonisch informeerde dat de onderhavige aanvulling c.q.
verduidelijking uiterlijk dinsdag 22 januari 2013 door u dient te zijn ontvangen, stuur ik u deze
brief zowel per fax, per mail (ans.de.jong@haarlemmemneer,nl), als per gewone post.

Hoogachtend,
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M& ing6sng van 19 auguertus;2M.1is het oW&rpbwtemming$lplan'De Ho& @n amgeving (hierna:
"het ontwarptrsstemin-pian"} voor asesn periade ir8n zm wekan ter inmgs galet& grrYcluretlds
walka tarrniln sen Icsclerr in da geteQ@nhsidw a d g8á7EbfdOFTIbij d%gem~3enti6frsuad(hl~fflgl:de "raad")
van d@gem@&& ).4a&drlemmemr?erzbnswijzen in te brengen,

Nmens mijn cli@ntr;rWarburg-Hendeman Kapltalanlghs~eserlbuh~ff
FQr Immotrifien IIA.B,H m a k ik
hierbij vsin de geboden gslswnheid gabnrik.

i,l

DQ m d is1blijkens het anWb3rpk$temmlng18phnl vaomemenos toa re &sin om de loatis
ap het grcrndg#bisd ten n~ordanvan het fsedfíjvenmrk 'De Hoek' te ontwikkden tot mn
bwsnmhttlg Mveriiigd berdfij-ijvprntarndn gericht ap de Lwisstleko dietnattverletningeinduStri8
order des nam 'UNDERCOVERPARK'. Dineima81t da raal vc;ltvrrt$men$ t w tier $&&n
om d@bla&&and&f o ~ t i 8ton wmten van h& Wavssnparlr 'De Hoek' ie3 herenhrvtkketlan
a-nrfsf de naam B~iucsinmC3ad@ni,
~

i"2

WarburpM@ndsnanEapitwlanl&getgeselIschaftFUr Irnmobiiien M.R,M., een rechbgersaon
nMr Duits m h t (hierna: "Warkurg-Hsandsmein")I I$ eigenaar vaani @@n wcsetaf gctbouwan
elk run [Vetlégan&$,ncd& Ho&k8tmnl b r hoogt@van nummers &€l
t ~@n
t mat 72 (hierna ook:
"h@t~ampllax~j,
dima ten zuid@rc(mri d@mamt. omttslijk@kant) van d& ktcatira waar d@
ra& vrxlmniamaam i@d@onîwikkeling van hot UNNDEFTCQVERPARKtok$te atmn.

1,9

WWuig-Hiálnelsfnan hesfi kennk gcirnaman van h& ont\Nerpbairctcamrning$pIw~~
en dient
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naar anxnloidiriq duaauvlarr dra volgende xlrirnswI~&in.
2

Uttfilrmídingg wan dsi plancrlogfmhe mogallikhedsn vaar hnt tcarm'n geicagtan asn
WwhMn a-72

2.i

W0t compl@x waar

d@

det ~abouwenvan Wartlsu~tisntJswon zijn grsveatigri, is in het
oriWf9~bs8t:trmrning(pipt1nirronform d$ huidig&tsltuatiie k&aXemd.Warljurg-Wsndarson zou
echter graag m ~ 8 ontwikkelin~mogelijkh8d~n
r
op hef ~ ~ m p f willen
e x areiarén @n merkt
d&&rtoa -wlvar@n&rmaer inhoi~dslijkop hett o m a r p k t s r n m i f l g s p l ~In t@ gaan. h&
mlgandra op,

2.2

Zabals gezegd, is Ws?irlrcrrg-t.fptnd~mon
aigenwar van tww gcsbauwtsn die zijn g@leg~m
aan
d& Hornkaiteten, ter hoagta vi;ii*r nurnman M fat ort met 72. Drzt twexea gebouwen van
WarburpH@ndrsmanvormen t@zo+arnc;n
mett aan derde pbauw -d& t&vainsdeei uitmaakt
van h& atmplsx, maer geen eigendom 1% van Wahurg-Hsderrson- dn'@hoeken van sen
vlarkant. Det vietda (rnetzrrt aostblljke] hoek v@n het vierkant i@ thans onbebáuwd, Tsr
plktatliacil Ajr~parkearplaat$@rig@r@afisearcff.Dere koek kan thiiina n i ~worden
t
bebouwd,
ramgellen ter plá13t8ra geen bouwvlak op de bij h@%0M~rpb~t.WMing1plM
behorcancl9
vrslrb@@fdirrg
is ingetekend,

2.3

Warbutg-Flanderson zou graag de mogottjklsc%ldMbben om in de vierde "haaknv&n h&
cwnplex aan de Hóriiketearn @aanntww bntc~r'gehouwt@r@alis@nro,
dat in graan8 en
uitaitraling gatijkwaardig aau masalsrn zijn met dfit huidig&drie gebsuwsn di$ dm1 uitmakbn
vgn h& oampl~x*0Waf daor de wantuela mEllberlng van eien niaruw gebouw ap het
taswein parirmrpb&&r;n zullen mogutan verdwfjnetn, zou Walburg-Hendemon tevens graag
zien dat op he2 desbfraffe4nda psrrmsl de mogialQkheidzou worden g~orrrêcirdarn rrm
o-rgwmilee pa&@@nroorzlening
te r@~lioeren,

G,4

WarburpHenderson l i v&n rngnfng drrt de r~tiillseringvan een nieuw g&auw, dat als
vierde "haeak" h@$complex k i ~ ndat Hoekstasn 20u compl@@mn,@&nwelkoml aatl uil een
aagpunt: vm ga& ntimtslqke adening logische ianrtvui&@ling in M g&i& zw vamen,
Ei@ arrtwti3r~e&$mmin(pi@p!1nmaaikt, zoals bekend, de nwliserlng van een gmte
hwvmlhl~ildniauwe bntorenn en baddjieruimte in de dit"@&&amgIsvlvingl vcrn het camplieix
moldelijk, Kennelijk ie d@ m8B wn mtanrng dat dergeigks grnutschalig@ontwllckslingen
pmssn in hat plangobied. Naw de maning van Wdurg-Wendersion prtst d@mogelijkheid
om Isen
kantaor~ebauw OP h& Hoeak~fwn-~rnplerxte netlis;@randan ook
plwnolagi&chbinnen da door de, rmd gfzwsnate tmkomstige planolwbhe ontwiWcé)ling
van het gebid.

2.5

Warburfd-Hedersonveeo~ktw aen m mder bij drr vast6teillngl VRR hst bastemmingsptan
alanop magalijk t@maken. D@sgewen@t
ligt Warburg-H~tndsnonhaar plannen graag op

kartsi temijn aan de gamssrrta,tw.
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Afgazien viin hart vaaq~xjtndcr,hefl Wartrcrry;l-Mendrsmonve~~hilEend~lr
opmerkingen met
bertnkking tot het onlwerpbra&t@mming~pJa~~
D@= warden hkrna uiteengrszdt,

In paragraaf 3.3 wordt de Pravincials nrimtetijkc; verordening 2009 el8 ttilane geldsnd
balaid ganmmd waaraan het ontwa@bs8tcsmmlnrjspi&ntau valdoia& Op 3 november
2030 is deze vsrrardening echt@rvewana)eln door de Pravinoiala RuimtalEjke V@rordeniflg
3~fuctuuwir;ie.
De r a d h@$R miBdican hst ontWa~rpb~ete:mming~plan
gsbafswrd ap @ng&o~tst aian
inmlbdats ingetrokken provimfatle r~geigeiving.tqk9 raad hss-ft &arma@ nagef&t@nhet
nnMill~twstt4mmingspIantts baseren ap srt te to~taenMn de than8 geldende provinciale

rsgslg$ving.
i3a r a d Efieht het antw1aipbest@mmingsplarrdua, t@taeban &&ngF*id@ndengslg~ving
atvorfsns het bbeet@mk.rwpIan
vôlst tr'r etdfan.

Bijlage 2 (mngahtsch%
etetn ds toelichting van het unWpbestemmingspfainf best~sarUN
een @;;im~nnai~g
van aan bodmondermek d& is gedaan daar Wareca Ingenieurn d.d. i
aktober 2015. In dit Isodemandemek woruit gtammludef@Mdat pieh ap d6 pperceltan waar
de Busines$ Garden zal worden genwliseerd depei% bwíndciln dl@b#$tmn uit vrrmilde
grorrd. D4 drpow moeten ghsfasesd warden afgrnerd. In b@l@g.cs
2 war& opgamarkt dait
de apdr@ehtgl@ver(ov~rigrnsis niet dlrwt duidelijk Me dat atis) deze voorgprnsmen
g~fmmrdleafvoer buiten dts ruimblijkia ardming pradurss wenst i t e houden, ondanks
hktt feit dat vmr dares depots atrlrct genomen eran besat&nrningspfanvvijzlging of een
pmjeotbaslult nodig is. Draarnaast is strrn v@rgunningop grond wn dei Wet mt!iaubeherer

nixlig.

In dr toelichting BIJhet ~ntwerpM8temrning~pIen
wordt echter gwn mslding) gemaakt van
ds wranwezigheld van drjm depots vwvuildlp $rand. Vorrrtrre wordt niet@vvme(d over heat
katnnslqke varlcchil tussen d@planologisahra &ndo datxMertcetijkiri~ituettie,
WarburgeH$ndar$on cancrtudaerï dan ook d& sprsaks is van eien vrwrndeor situatie, waar
knnriijk gekozen lei am betpmfdtii dspotrji m@ v@rontralnigd$gmrid (NI! artnchtpr) buitan
da vsnlsts plslnalogiechai pmctadurm am te regelarr. Nu d~ nad @rgotsn blijk van gmft d&
nodig@k@nni$omtmill cla retleaveznte fslitran in hsiar aFNwing van baholngern t$ hebben
mecagcctnomen (en de uitkom&bn vain errsrr dergeljjkts balangsn&fwtiging in iedar g~valnitar
in de toellchtingi horaft meegenamen), Is hsrt r?ntw~rpb~%temrníng~plan
op onzargvuldige
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w i ~ mvcrrrr&t?ri$iai, Dit 1s in i~tri]dmet artikel tS:2 van d@Algemene wt las~tuuwsnchtI"Awtrw)
junm artikel 8,1,i3van hst Besshit ruimtelijk@audanlng (Bm").

Artikei 3;i 1 ti$ 1 van c% Awb bkigfxattdat de mad @@n anW8rpbi~te,rnming~pI&n
ter inzage
mod leggen, t @ m l s nmest: de dairrurrp b~trekkingh~bbandaa~tvkkendl& rsrdetijkedj~
nodig zijn vaar de bctóord6bling van hsrt antw@qbe@t&rnmingepIann
In etrijd met d& artikel ie
F J Wr@'ë~r;dt&at
~
van archl~iafbqlschonderzoek ter inxllige galagd,

Voigene het ontuveqrktc?mrniftg~@$in
h ~ f in
t het verleden wei dergalljk archb~ll~gi~oh
ond@rreo&kph~bgtiivand~n.
Met dssbetrIaff'ssrtde m t r ~ a l o g i ~ cbur@rsiuond~rm&k
b~
de\ewstrt:
van 27 nav@mber"
200'7'(A07-2m.F) en ifa door ArchsaMedlan uitgavotad, Do cancluslsd van
rfi at~drsnwkis kenrtelijk dat fn hr3t pfrxngebl& acfsen kleina ketna aanwei$ is op hat
ailmtrefíeri van ;wrchcaalogirschaaraporc*n.

In d

tsn~erpbe&@mrnin$%plwnwordt, zondar verclorra
k t rilel naadak~lijkirs urn nader arnhsologhch
on@e~mk
uk te vorrren. Naar mening van Warburr~-H&nd@r~an
kan da mad rtiat m& esn
dstQalijlt@ bsknapt~ mededeling val$t&an, maar dient &@n daadwerktslljke
halsngeriafwag~ts worden gernarkiM fu$@ende (klsrine) kans dat &h ar~h@ologisah@
dpar@n &vinden in het @tangobi&(@n cles daarna@$ammhangeinde naadzaeik mder
jv$ld)~Rderaekt@vsrrlchtan) en d@eden om dit na te ltdtan.
toelicMin~~bij

het

bsleingt;n~fw@glng,geooncludeed dat

Wtxr;burt;r*Hisnder~ran
oandudmftdat Ral onWarpkt~smmifig8plritn
ook mElt btrekking tat
dit andsrwwp onvol&otjnde oorgvuldig ia vaarhrtsfd,

ln artikel 3.4.6 lid 1 van dhat &rai& d@@i@nmfgk?J@gd
dat In d r tal~sljohXin$di@bghoort &j
&#n(trrvtw~Ep)b&$%rnmin~phn
ssn bwahaving war& gegaven van de wlize wwslamp in
h& (6nfw&rp)bla$ternmln@plan nktaning b $ernoudan meut dar g@vo!q@nvoor ds

w&terhuishoudlng.

In

paragraaf 6.4 van de ta@lich!inçj dle behaort bij h& onW@tyrbaa&taamming~pIan
wordt
ingsgsntn op het feit dat in h ~ pkrrgiebled
t
(meat.name vwr wat befterflde pe3rcslen w&a$de
Businlaai$ Qardenen het UUNBEFICQVERPARK mNen warden geraatlictaasrd) planobgisch
mogarlijk war& gsbrnawkt dat thans, anverhad gmndappervlak worelt: ontwikkeld lat verhard

gronclwp@nrlItk.
Op grond wan 'Eslaidswgcl 4 Ciamp@n~atievccrrharcrl oppervlak" van h&
Wgogt.iecvrnrn~i~dsch8~p
van Hlinland dient, af5 planalog&ch magrslijk wordt grnaakatkt d&
mmr dan 8i30rnB varirherican onvarhebrd oppiatvlak wordt anwikktsid tot vsvhafd appwlwk,

-,
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dsrsie aebiinpaainll; t$ worden gec~irnwnsc5erdm& het cr&rer, van aperi mtar, Hienroor
wordt w n vtrrlnoudlng &engehoudenwatbij 18 proo@ntvan het te verhanltjrn oppwlak
o p n water dient te wordan gecrs@srd.
3.5.4

Op pagina 47 van dsi toelichting bij het onW@rplj~stemm1ng$pI8n
staaf bat voor de
ririndsitwda M n compansatie-$i$ geldt van 2,JFIESmP open watcEtr. In de tw1EchtIng
omngkt whtar d61 wijze waarop de rerad tof dek@ oarsclusla is pekom@n,Zo sintbreelct
bijvwheld em opgave van de Mvealheid grond die op bmis vit h&t
ontvv(p:rpt"r~~t~9~ming&ipIiflrr
h n worden verhard.

3'5,s

H$erdoorkan niet wordgn tsaaoKimId d h& antuir9vpM~t@mming1pfp1n
veido& &&n d$
$jeistfds&e ngcelgraving, net tclslichtîng i&dmmete in &t1"1jdmet art'ikel 3:2 van Pfea Awb jct,
artiktal 5.1..6 van het Bro.

9.8.1

In pwragtziaf 5.4 V#R het antw@rpbeatemmifig$pIanwordt heat taekom@tIgphirkeeff3eleîEf
omschrewn. Deismwar;t zijn in d@tosliah-tin$ de normen wgrenaman vwr h& aanlsggen
ttlart aanta8eo park@erple~~traan
die dmnm .tt; worden gsarrs&@rclper trierkan& m&terbruto
utasrappanrlak ean Mrijvighfdid ditis ingevatge een bplsZammingsplm rnag~iijkwordt

tg&m~iatkt,'

$.e,$?

in de MlieMing antbraeki whter wmrom En dit graval vaar dirisze nomen Is g~kozen.
U&&rapglet anrbrwkt de trasvwlheioid adbitiarratsrl brm vfocrrapp&wi&k dis haf
antwrpbrj~tc;tmming~~pIan
rnogslijk m~áakt,ondenrenteefd w r dsr cat~garislEsnrwla dezo,
zijn opgenomen in hst amf3rpt)$8t~mmIng8pIwn~Eveneenre antbnsM het ;tante1
wrDr@srplca&en dat mbst toepsiaing van b@z@ normen ingesvatge het
~~nhnrerp&sfemmin&~t~~pI~ri
dient trr warden aangtglslgd. "fan slotta ontbreek ifi h ~ t
verlengde hislrvcan dos daiadwe&el#ke k&temminglap de vr~rliesldiná33:ditie de stanleg va^
d@2@
!glip~;rkw~!mt$@tt
magelijk miaakt.

3.6.3

Kort en gloed wanft vrljw@lni@tZaegfalicht hoe d@ to~narnevan dss paFk@s*atioefie
vanwrarge de verhaging van het bruto ciwwppr~flakwordt: opgsfmngen. Nu Be raad n i ~ t
de nadiga kennis omtrent da relevante feiten en d@sif k wegen belan$r;n haeb visi~rzwnl
(sithans de uitkometen van deze afweging niet ap buid~dlijkewijze heeft opgcsrnomen in da
toslichting), is het onW~rpbsgpitemrnii1g~pian
niet ,top xorgvuldigs wljreer voerbsreid,

3.7.1

Op grond van de airtìkelltan 9 I n 119; van da Flora- en f@unwei:(hiarma: "FW)l@ het -kort
~ w g d verboden
$ietren, bsharend tot wn Inhtflemse di~ara5wrt,t@ Wlotn, vangan,
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verwonden d te vemntrusbn. Op gmnd van ariíkel 1 1 van ds Ffw i%hst vrarboden vaffita
v~tblljf-af ruaplaatssrn van dieren, behorumd tot een inheiermee dismaart, ta bsschaadigen
of wsg t@haten. Op $rand vfan artlkr%l75
Ffw kan @;renonth~3ffingwordsn vedaend door dá
minist~rvan da vatb&btspalin~en d& volgsrn uit dra artikelen 8, 10 @n1'ivan de FW.

9.7,2

Bij d& vaebtsli!ng van asn besrstmmlngrsplan dient te worden artaisniucht of dat
baat&mninpplan ook tem uitvoer kan worden g~legd.Mit%odi@n
dilani op grond van dei
rwht~50pr"dk&ij het vfi~ttst~llen
v m Eten Iscd@t@rnrnin@lant@ wcsrcifari ontJ~??aocfit
en
va8tgesteld d #&n rjnth~flingsp grond van artikef 75 van d@ Ffw is benodigd bij het
uitvoeren vean h& bctat~rnrningsptan,'

8.7.3

burtsesruond~m~k
m& ktrekking lot
Als bijlago 6 bij het am~)yWttirrnrnin$&pIi~~.n
i8
mogalijk sianwerzige b~~hkgrrnda
diar- en platnttanaooptan bifgevocagd. Dit ondernek is
bmr RB01 uitgevaerrf, Wat estonrl@pz:r~ekwar& $wmsngswt in pariga~raaf6.5 van do
taaPchting bij het antw&rptJ@&t&mming@pI~n.
UW h& isrrderzmk vol@ kennealijk &iZ in hcot
plmgsbiesd, Zmn we~terivan der Rijnlaridew~;gtg, Hoofddorp, nadar rindemo@hdimt to
wordprr gl?&an naar wantue&jar;linwezigs vaIiIte nr~stpltrdsenvan vle~mulzen#n vagals.
Bij a&nW@Zigheldvan deze cclr~t~stplaat&kgn
ia een onthlaRlng ap grond van artiklsi 76, FM

benodigd.
8.7.4

Uit heit um@rpb@$tr~irnmiqspIan
v016)t niet &t dtlt nadedm ondermosk is uirgeuaerrd. Het
antweirpb$@tebmmin~~pIiiln
is dern ook niet op ttarguuldllye wijze voarbaanid. Oe raad heeft
namdijk niet de ntxAdigj~kmnis omtrant ds nl(3v~nisrfaltan en det af ta wtsgsn belmgen
mrgaard, althans de uMkomsten van daze afweging nl&t op jukte wijza apr;isnomtsn In d@
ta~lloht~~g,
Miedaar 1% hist onWe?rplowtemrning8pIwnin strijd met &rtíkfsi 8;2 van do Awb,
atlthisrm in etrijd mcbt afiikriil3P van cl& Awb junr;te aztlkel3,l ,Bvan het Bro vwrbearaicl.

3.8.1

In bijl&$@10 die bk.hoorî b4 de trrtslkfitlng van het an$wp?rpbesi$l?t17ïing~plan
i$ esen advirls
van ds brandweer Kenrx@rmad&ndd,d, 15 navtsmb6irr 2010 omsnom&lt, In 4%w.dvi@s,geeft
de Rnndwaer K$nnrrn~dand mn &t in het kader van dier v@&r;taring van
zdr~daarnhkild in &t @BVPIvan @@n c~tl~rni2~it,
san twrae~izijdige!ontvluchting van
bauwé1rkan rnagr~lijkdient te worden g8rn~M.

3.8.2

Weat onhnrepbe$lcernmingopIwn beval d@x&ais @&!ar niet, Om d@cluH@rahoen wordt
w&@r be*~nrf, zadat hhst Mtifl&ac&lg la of dcn: aiuster~dmdwirrkcstijk &&R W e rijden
xutltan kurrmn worden onterlat.c;n. In het onWerpEsciat@mmfnppIan wordt drrsrlrtalve
onvrjldasnda rskanlng ghihaudan ril&het advir;ao van dc br~ndw~cgr
Ktginnamerland@
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3,9,1

In Fioofd~tukS vafl de taolicMi~gdi@bahaait bij het anW$r&@8t@mmingsplanworden das
afwegingen met lutedretkking tot de benikbaarheid en vs&(4sars~v@;iilighe3id
weedqegeven, ao
rmd heeft kennis cmtrent ratsvanntrp feiten ve&reg(gyt &OP h& trgrk$$r~liandt4naesk
hstemming$plan Hoafddarp De Hoek 0.4. d.d. W navamber 2310 fhioma: *h&
Verk@@nandarzmbc").
Dlt onderzaek ie bij dsr tofilichting opgmmrn In bijlage 1 . W@r&urgHlsndsnon h&aít d@volg~ndeopmerkingen over de verkwmkikk%ting rondom harrr
tarraeifl.

9.9.2

uk de vt;rbara!bing bij het wrW~bastemmttlg&ptandat t l r ~van de
antsluitifipwegcen van het UNDERCDVERPARK dfs@!swer het termin van W&rburp
I.ftsnddl.tmon k gaprajwcteerri. A16 do ant$luitin$rweg op date wijze wordt ~Bgeuoard,
vlsrilsrst Wcshurg-Wandenon niet aiiejcsn caan gsderstte van haar eigend6rri (waarop zich
tstrerisi woro/@ngmonfrsnteerd met wri
thans parkwrplaa%aiin bevinden), mmi*ml
nmr &!Is waamchijnlijkheld zaer drukke- antsiufflngswrag in de directe nakrijtlald wn hww
k&ntoarg&oarw@n. Nu h& UNDERGOVERPARK e
n gmte hat;vsalhaid iogblicltke
aotivltcstten rnogrtlijk m m M -waslronder miaf: name tlv@f%i&~,opslag @?an kleine
pr~duf;tieprow&sgrr-is %:twen&
te vewmht&n d& d@antsfuitingerwqniet alsen Hjdsln@d@
apits, maar ook: daeirbuRen intenriaf ml wardan g@bruiMtBovendien is @@n
ander gevolg
van de lals;ueká brrstatamming van het UMDERGOVERPARK dat sen groot gedeoltra vain
het toekmstigtot vsrbar op do antsluiti~igswegwiaarsohijnfljk xai h t a a n uit ( w a r )
vr~t&htv@rkePgr.
Ds lmatis van de;! anhtuitlnfdsweg baert Warburg-Hendemon d&n ook
Aliaremt btfjkf

smtigcs mrgen,
3.9,3

Uil hst ot7Wc3~tr~temimlngspIm
sn de dasarbij behorande toe!*flshtSnglbfilkiop gsen ankisla
de zojuist genoemde omstandiglhedt~rnnkerrirrg is gehouden @fldat lis
oMrilrzacht welke impact de antduiringawag op het werk- en leafkiim&~tbfnnern en

wtjze dat met

rondom dra gabouwsn van W&&urg-Henrksmafl ml h&ben @nof d@ori&lukingesweg -in
i\&
i l ~ h v111
t dasze impact. niet op een andere laaie kn word&ng@rcaaliswrd,MM@gelot
op de an&v,ucinrtsdig mdealiga
voor WirrliiupWtandercson, mag d@ rmd ds
~Maluitingswagnkt ap daze wijze projscterom eonder nadw anderzoak te dam, w&eruR
blijkt waarom dra ontsluitingswag jukt op dezie wiixr @n op disze lomtie moert wonltoln
gsresiliseerd.
3.Q.4

Naar mening van Warburb3.Hi9nder is da op haar t%rriafri gcaprajeciteordia
ontslultir\gsw@pIn het lioht van het vaarg.radande in strijd met etan goed@ rulrnt&itjk@
rrrdaning, rjhhaner, i@anvoldrsendi~aCItaTigfatoond dat dl~axeníM in strijd io nat WII gasder
ruimt@l~kts
rrrdoning, WairburgwHsnd@manconcludeert dat hal 0nW~rpb88t@mmingdpi81n
in
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dit opzicM nictt: voldoede is onderzocht sn bovendien onwt&@&e is gerna2Nmrd. Het
onW~iysbwt$mmirigsplan
is hiemabe in etrljd mat de artikbtlcan 3%er\ 3:& van do Awb.

9,9,6

Vo~rt;?l-en afgexîen van hst voclrgaande- wordt in artikel $,Ei van ds planrrrtgel~di@
beharcin bij h@tl;csntwarpbes%mming6,pl~~n
toegsstmn dat Elurgrpmesstar en Waoudew
door middel van een 'plsnwijdging' het t~r;gsst@nt;metrimum bed~jfsappsnrlakaan
zelf8laindihge kantwrruimte kunnen vernagen tot W,QQBm2*In het V~rhftsmnd@moek
blifM ixahtar op pagina 6 d& wordt ultg@giaan van maximaal ôO.áQQm2 zsJf~tandigc3
kmtc~orminrta,

3,9.6

C)m irigwlge artlkcst 3:2 van dex Awb ti% ce~@n
srorgvutdlgs vmrbkilr&fdlngmrr dinr vastste!llng
van @@n
ba~t@mmingsplan
t$ Iilarnsn, dicant in d5 &&@ging van clha belsrngsan rrakenlng t@
wardan gshouden met: hetgeen hldt bestemmingp;plan mogelijk oiaakt. Mwht het
b@tsmmings@ain een wijz!$ingrsb@vaegdhaid tssvaaen, dan dienen de beteing~~
t@
wsrb~tprisfg~lwagen
nisaf van dia wíjzigingebevoegdhtJid gebruik íra gemmkt.

3.Q.7

Om tot @@n
derg~~lijk$
balangsntafwqing te komen haaft de r a d d$ ntsvantc9 fsiite,n
nodig, B@rwad vcatkfigt disza relevantcl feiten onder meer door h& Iwtesn b n van
ondsiirzoek. Om tot ecsn goed@bdtlrangi3nafwetglngt@kamen op tsasls van relervantia feiten,
dI@nsriaan trsrit be#tcsmmingoplair tan grendelag liggsnds and@rtaake%n
mit@dicanook
nkening te haud~nm& ~ventuib7Iei@ztglng%rnojtlelij&adiatl,

3,8.8

Nuheet V~i.k@raw.and~~o&k
uitggaaf: van wrkcderd$ waard~n,zijn d@ ralrnvante f r i t ~ n
wa?arap de
fselangen~iweging is gamaakt onjuist, Hierdaar is hst

anhrw?r~r;stmrningsptatl
In 8trIId met artikel 3%van de Awb v~~rb.t;rrr@id.

9.9.9

Uit dei canc;fwievisrr h&t VVe&eanancie7rz#ek vcd@ d& raad& In de hukfige sltu&lcs
vcirmchilkncl@ kruirspunt~n, ta weten de kmirspunGn N201-VuuWrtwn, VuumtmrrMoeketwn en N1W-Rijnlatndo~, ovcsrbal~lsit zijn. Dezs situartlls wordt door dé
vsraqeainomtart omikksstingrn all#crn mbner arnstiger. In het Verk$@rsioniifabrmrakwardan
maHregetsn ghsnaernd om h& nivawu van belwting terug te, b r a n m tot nsrmta~t.Uit het
arihrvarp&~@termming~pli~~,n
volgt whtstr niet di32 daze rnei;atregelenook dri&dweark~ll)k
zullsn
wof&n $panoman. M& ~nfw~rpbstemming~plan
houdt rnksdiran anvaldaanela wkeaning
met de ave3irlcsersaianzui~~ndB
werking di@volgt uit hatgeen ptanaluglsch magelijk mrbt
ggrma9kf. Nu de motivering in ket ontfnr~1rgbs~t(4mmingspIan
ontbreekt w a r m dme

w&eenmn&tr@g~!ld~~
nis ward@ngsriornsn, is hsit onW@rpbtarrimingopIan
crnvoldarsndra
g4motive~3rd.
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4.1

(Sel$î srtp k@?vourgtasrndi8 vs4raoekt Warburg-M~ndemorru allsnriirst om ap korter tsrrnijn in
ovfvrlclgl te treden over haar uitbr@idingSplmnen
up hcst oornpl@xDe Wclaksteen,

4.2

&@awrmtis Wrarburpl-lendem~nop grond van her vrrorgaanrt& ven mming d& het
anlwtarpbs$mrntngepian in d@huidiga vorm niet kan worden vla@tge@t@ld.
ZIJ venmkt u
m ap basie ven gdsgan mdar;rcresk geiMjzigd b~%t@mmin@pl~~
v a t t@st@ilsn,waariir
medg rekeniw wordt gehouden m& deze zIanswijz@.

OLA Piper Nederland N.V.
Arnstolveenseweg 638
t081 JJ Amsterdam
Postbiis 75258
1070 AG Amsterdam
The Netherfands

T t31 20 541 9890
F+31 20 541 9925
E petm.derooy @dlapiper.com
W www.dlapiper.nl

AANGETEKEND M.H.R.
Gemeente Haarlemmermeer
T,a,v. de gemeenteraad
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
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F.P. de Rooy
Advocaat
29 september 201 1

Tevens per fax: 023 563 67 66

BETREFT: ZIENSWWZE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
"HOOFDDORP DE HOEK EN OMGEVING"
Geachte raadsleden,
Hierbij dien ik namens 011roerend Goed Beheer Maatschappij Kruisweg Hoofddorp
B.V., gevestigd in Hoofddorp en kantoorhoudende te Hilversum aan de Noorderweg
68, en Highmark Hoofddorp B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Kruisweg 495
in Hoofddorp, een zienswijze in op het ontwerpbestemmingsplan "HoofddorpDe Hoek
en omgeving", zoals dat vanaf 19 augustus 201 1 ter inzage ligt.

De Onroerend Goed Beheer Maatschappij Kruisweg Hoofddorp B.V. heeft een aantal
percelen nabij het bedGjventenein De Hoek in eigendom, kadastraal bekend gemeente
Haarlemmermeer, sectie AK, nummers 458, 1 101, 2422, 2424, 263 1, 2632, 2633. Op
de betreffende percelen is hotel NH Schiphol Airport gevestigd, welke wordt
geCxp1oiteerd door Highmark Hoofddolp B.V. Hierna worden beide bedrijven tezamen
aangeduid ais "NH Schiphol Airport".

1.

Verkeersafwikkeling

In het ontwerpbestemrningsplan is een zogenaamde ringstructuur opgenomen ten
behoeve van het Undercoverpark, achterin het bedrijventerrein De Hoek. De
ontsluiting van het Undercoverpark zal plaatsvinden via een ring in het gebied, die in
het oosten aansluit op de Hoeksteen en in het westen op de Rijnlanderweg. De
ringstructuur zal aan de oostzijde worden doorgetrokken naar de b i s w e g . Teneinde
de gewenste verkeersituatie in de toekomst te kunnen realiseren zijn onder meer twee
gedeelten van de grond in eigendom en exploitatie bij NH Schiphol Airport ten oosten
van het hotel aangewezen onder artikel 3.4 Wro.
Op deze aangewezen locaties bevinden zich thans 116 (waarvan l I voor bussen) van
de in totaal 266 (waarvan 1 1 voor bussen) parkeerplaatsen voor de gasten en het
personeel van het hotel. Ter hoogte van het aangewezen gedeelte pal grenzend aan het
gebouw van het hotel bevindt zich de logistieke voorziening van het hotel
(bevoorrading e.d.) met de daarbij benodigde manoeuvreerruimte voor de
vrachtwagens van de Ieveranciers. Voorts bevindt zich ter plaatse een natuurlijke
afscheiding tussen het hotel en de omgeving met het daarbij behorende verkeer. Wet op
deze plek wiIlen realiseren van de gewenste weg is funest voor het hotel. Ter
toelichting het volgende.

advocaten
notarissen
betaslinpadviseurs
DL& Piper Nederland N.V. is
ingeschreven in hst Hanöelsregister
van de Kamer van Koophandeionder
nummer 34207878.
OLR Piper Nederland N.V. is

onderdeel van OLA Pipar. een
wereldwijde iuridische diensl~ariener~
die haar dlsnslenverleent tiwr
midaef van vsrschiiiende zelfstandige
m afzonderiijksluridische entiteiten.
Een Iljst met vestigingen en relevante
wet- en regelgeving kan worden
ingeden op m.dlapipar.com.
Algemeen Telefoonnummer:
131 (0)Zü541 9888
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NH Schiphol Airport verliest 105 autoparkeerplaatsen en alle 11 de busparkeerplaatsen
van de in totaal 266 parkeerplaatsen en krijgt daar in het ontwerpbestemmingsplan
geen parkeerplaatsen elders voor terug, terwijl zulks wel noodzakelijk is teneinde het
hotel rendabel te kunnen exploiteren. Op basis van de door de gemeente gehanteerde
parkeernormen (publicatie 182 CROW) heeft het hotel van 1-1,s parkeerplaats per
hotelkamer nodig, een totaal van 419 parkeerplaatsen. NH Schiphol Airport trekt
voornamelijk gasten die met de auto reizen, welke gasten bij gebrek aan voldoende
parkeerplaatsen, op zoek zullen gaan naar een ander hotel voor het houden van een
vergadering, congres of om te overnachten. Dit leidt derhalve tot een lagere omzet.
Voor wat betreft het gedeelte dat direct grenst aan het gebouw van het hotel, blijkt uit
de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan dat daar een weg is geprojecteerd die
aansluit op de Kruisweg. Ter hoogte van deze locatie bevindt zich nu de logistieke inen uitgang van het hotel. Een kaart van de situatie ter plaatse is aangehecht als bijlage
1. Als daar een weg wordt gerealiseerd kan deze ingang niet meer worden gebruikt en
zou het hotel intern geheel verbouwd moeten worden om d e expeditie op een andere
plek te realiseren. Ten noorden van het hotel is daarvoor echter onvoldoende
(manoeuvreer)ruimte, en iedere andere locatie zou ten koste gaan van nog ineer
parkeerplaatsen. De weg op deze plek tegen het hotel aan is derhalve geen optie,
waarbij overigens ook zij aangetekend dat met een verbouwing van een dergelijke
omvang aanzienlijke verbouwingskosten zijn gemoeid en dit leidt tot een behoorlijke
omzetderving tijdens de sluiting, maar ook daarna. Dit betekent in feite de doodsteek
voor het hotel.
Voorts doet de aanwezigheid van een ontsluitingsweg zo dicht langs het hotel afbreuk
aan de aantrekkelijkheid van het hotel. Door het verdwijnen van de gehele natuurlijke
scheiding tussen het hotel en de wegen hebben de gasten vanuit het restaurant en de
ruim 100 hotelkamers direct zicht op achtereenvolgens de ringstructuur, de weg naar
Schiphol en de A4. Voorts zullen gasten (meer) overlast ervaren door trillingen en
geluid. Daar komt bij dat de weg ook voornamelijk zal worden gebruikt door
vrachtverkeer. Al met al zullen gasten eerder het idee hebben in een goedkoop
snelweghotel terecht zijn gekomen dan in een viersterrenhotel. Dit heeft onvermijdelijl<
een negatieve impact op de bezetting en de kamerprijs, welke factoren beiden leiden tot
een structureel lagere c.q. verliesgevende exploitatie met het daarbij behorende
banenverlies.
Ook is de vraag of deze nieuwe weg daadwerkelijk op deze wijze moet worden
aangelegd. Uit de kaarten zoals wij deze van Segro hebben ontvangen, blijkt namelijk
dat er voldoende alternatieven zijn voor de afwikkeling van het verkeer ten behoeve
van het Undercoverpark. Als bijvoorbeeld de aftakking vanaf de Hoeksteen naar
Schiphol (en andersom) middels ruime bocht langs de A4 wordt vervangen door een
aftakking vanaf de K201 onder het viaduct van de A4 aan de Aalmeerzi,jde door, is er
ruiinte om de ontsluitingsweg ten behoeve van het Undercoverpark op de N201
dichterbij de A4 te leggen en verder weg van het hotel. Als bijlage 2 is een kaart
bijgevoegd waarop dit alternatief is aangegeven. Bij keuze voor dit minder bezwarende
alternatief is minder grond nodig van NH Schiphol Airport, en zal het hotel ook minder
nadeel ondervinden dan bij de thans voorgestelde locatie van de weg.
Een aanwijzing onder art. 3.4 Wro mag enkel gegeven worden aan oiiderdeleii van het
bestemmingsplan waarvan de verwezenlijking in de naaste toekomst nodig wordt
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geacht. Uit de tekeningen, zoals ontvangen van Segro, blijkt echter dat niet het gehele
gearceerde deel van de grond vlak langs het hotel nodig is om de weg te kunnen
aanleggen. Er blijft volgens Segro een strook ter breedte van ongeveer 9 meter over
tussen het hotel en de weg, welke strook daarmee in ieder geval ten onrechte is
aangewezen onder art. 3.4 Wro. Hierbij zij opgemerkt dat 9 meter breedte onvoldoende
is voor de benodigde ruimte voor het expeditieverkeer ten behoeve van het hotel.
Voorts blijkt uit ook uit de tekeningen van Segro (bijlage 3) dat de aanleg van de weg
langs het hotel in het meest gunstige c.q. strakke planning gerealiseerd wordt 2017.
Blijkens de parlementaire geschiedenis van het voormalige art. 13 WRO moet bij de
term "naaste toekomst" worden gedacht aan een periode van drie 2 vijf jaar. NH
Schiphol Airport meent dat gezien de genoemde tekening (bijlage 3) en de (te) strakke
planning niet althans niet voldoende is onderbouwd dat sprake zou zijn van een
ontwikkeling die in de nabije toekomst wordt gerealiseerd. De aanwijzing van de
gronden onder art. 3.4 Wro is derhalve onterecht.

2.

Bestemming

De percelen van NH Schiphol Airport hebben ingevolge de plankaart de bestemming
H-HO, B en V. In verband met het mogelijke verlies aan parkeerplaatsen en de
eventuele herinrichting van de betrokken percelen, verzoekt NH Schiphol Airport in
plaats van de enkelbestemming H-HO, B of V (ter hoogte van de Vuursteen), daar een
dubbelbestemming op te nemen, zodat eventueel ook een parkeergarage gerealiseerd
kan worden conform bijgaande tekening (bijlage 4). Zoals reeds van de zijde van de
gemeente en SEGRO toegezegd in het overleg van 13 september jl., is een dergelijke
aanpassing van de bestemming ten behoeve van een parkeergarage geen probleem.
SEGRO heeft NH Schiphol Airport steeds voorgehouden dat het Undercoverpark ook
voor het hotel een economisch voordeel zou zijn, omdat meer bedrijvigheid meer
gasten betekent. Nu blijkt echter uit het ontwerpbestemmingsplan dat op het terrein van
het Undercoverpark SEGRO zelf een hotel mag realiseren met 200 kamers met de
daarbij behorende voorzieningeri, zoals een restaurant, congres-, vergader- en
sportfaciliteiten. Op het bedrijventerrein zijn in de bestaande situatie reeds vier hotels
mogelijk. Naast NH Schiphol Airport gaat het om het bestaande Bastion Hotel, Best
Western en het nieuw te bouwen Hyatt Place. Daarnaast is ook in de directe omgeving
(Hoofddorp) voldoende hotelaanbod in de vorm van onder meer Crown Plaza en
Holiday Inn. De marktomstandigheden zijn thans ongunstig, zodat het
ongeloofwaardig is te stellen dat de markt behoefte zou hebben aan nog een hotel naast
het bestaande aanbod. Z~ilksblijkt al uit het eenvoudige feit dat de bouw van het Hyatt
Place steeds wordt uitgesteld. Vrijwel alle hotels hebben te maken met een lagere
bezetting althans een lagere omzet, hetgeen ook door uw gemeente in de toelichting op
het ontwerpbestemmingsplan (p. 24) wordt erkend. Ook o p de lange termijn is een
aanvulling op het bestaande hotelaanbod onwenselijk. Reeds nu al is in de directe
omgeving voor alle segmenten ruim voldoende aanbod. Nog rneer hotelkamers zal
enkel leiden tot een verwatering van de bezetting. Het toestaan van nog een hotel ter
plaatse is ongewenst voor een gezond ondernemersklimaat.

De verkeersafwikkeling middels een ringstructuur dicht langs -en zelfs direct tegenhet hotel, brengt zeer grote schade met zich mee voor de betrokken gronden en panden

PDRlPDRl6167111650436
NLMl2665190.1
Pagina 4

als ook voor de exploitatie van het hotel. Er zal niet alleen sprake zijn van aanzienlijk
ineer overlast door geluid en trillen van met name vrachtverkeer, maar het blokkeren
van de logistieke in- en uitgang van het hotel zorgt voor een onwerkbare situatie. Het
geheel laten vervallen van de natuurlijke afscheiding tussen het hotel en liet verkeer
heeft een negatieve impact op de gastbeleving. Daarnaast is het planologisch en
ruimtelijk zeer wel mogelijk om het verkeer op een andere wijze af te wikkelen enlof
de weg verder weg van het hotel te realiseren.
De aanwijzing van de gronden onder art. 3.4 Wro is onterecht, omdat gezien de strakke
planning niet althans niet voldoende is onderbouwd dat sprake zou zijn van een
ontwikkeling die in de nabije toekomst wordt gerealiseerd. Voorts ziet NH Schiphol
Airport graag een dubbelbestemming, zodat -indien nodig- de percelen heringericht
kunnen worden en eventueel een parkeergarage kan worden gerealiseerd. Tot slot, is
het onverantwoord om aan het reeds enorme aanbod aan hotelkamers nog een hotel toe
te voegen op het Undercoverpark.
Ik verzoek u deze zienswijze geheel mee te nemen bij de vaststelling van het
definitieve bestemmingsplan.
Hoogachtend,

F.P. de Rooy

Twynstra Gudde

Figiiur 3. Fluidige logistiek, entrees e11 zichtbaarheid hotel"'
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Gemeente Haarlemmermeer
Colleige van Burgemeester en Wethouders

Partbus 250
2130 AG H~xaMdorp

Betreft: rrienswíjze
ontwerpbestcmrnîng~p~~ln
Hoofddorp de Waek en iOmgreuing

Geacht CoWcige,
Op dit mamkuit ligt hat ontwerpb@arsmmingspI$nI..(oofd"dtjarpdc Hosk @n Qmgevin$ ter inzage.
Wij onclertltolun@nuiteraard uw voarnsmcn om voor het bedrijv&nterrein Dri Hoek een actueel
planfrloglcchkader vast te laten stellen. H& ter inzage gelegde ~ntwi;rptrect@mmlngspjandoet
echter onvaldcttrnde rarht san de belangen ven het binnen het plangebied gelegen Bastionhatel,
Mct hotel is ge~itueerdaan sn ontslaten via de Vuursteen. Het ligt binnen het plandosl dat
can~crverendis bestemd, Er is de bestemming I4ureca-Hatirtlaan de kavel gegeven,
Het voarnaamste bezwaar is dat ten behoeve van de uooqestelde ucrgratíng van her;
bedrijventerwin de bestaande verkeersstruttuur wordt aangepast en ult8egsan wordt van het
opheffen van de aensluiting van de Vuurstéeri up de Urui$wcdg.

1, Bestacrnde s i t u ~ t h ~

De verbeeleilng geeft ap enkele piekken ten onrechte niet de bestaande en vergunder situatie
weer.
1.2 Souwpc;nzan
Van h@Xuit verrrchittandc volurnas sameclngestetde harcl zijn d@grenzen van de twee
kamervlcugelsaan de aastelÌjks zijde r@krap btrrneten, bovendisn steekt de bestaandei
westelijke vleugel door de bbuwgrens aan de zuidxiide, Dit is goed te ;tien op de projectie van
dem vlakken op de luch~f~to,
zaah dat binnen d@applicatie van "Ruimtelijk&plannen" mogelijk
is. kfierdoar worden (we nemen aan onbedoeld) dalen van de bsbouwing wegbestemcl,
2.2 Mact

De be~?ctaende
mast is blijkens de regels niet taeg#sta;anen zo (we namen a8n onbedoeld)
wegbsrste/rrrd.

Da bestaande bebrrruwin~dient juist varrt&rfiegdt e zijn tin niat onder het avrrrgangsrechr te
wordirrr geplaatst. Oe verbeelding dient in overecnrjt~mmingmet de: werk~li)khsidte worden
gebracht @n in de regels dient t e mast mogelijk te tifn.
Frcdcnksptein
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2.1 Algemeen
Hct best@mmingsplanmaakt een nieuw bedruventerrein mogelijk ten naarden v@nhat
bestaande bedrijventarrein "De Haek" Hieruit ontstaan valgens de; toelichting bi] het
bec;temmlngsplan knelpunten op vr~rketersg@bied
diie: zouden napen tot het opheffen van de
aarlaluiting van d@Vuurr;rrsen op de Kruisweg. Een heldere motivatie en de afwegina; ven nut en
noodzaak fen ogzichta van da $%vot&an,gntbrecpkt in dit bestemmingiplan. Dat roept de vraag
op af hier wel $prak$: is van een uit oagptrnt van de goede ruimtelijke ordening gewenste!
ontwikkeling, Dat i$ hier aiet het geval. C)@ gehele plantoelichtingen en de uitgevoerde
anderzaeken ademen de sfeer uit van het ter wilie wEifen zijn vxlln de particuliere
gcbiedsontwikkelaar. De nu vaorgestotdri?aanpassing van de verkeersstructuur heeft
anaccgptsbele negatieve gevolg;en voor de bereikbaarheid van het: hatel, In dit verband verwijs
ik naar de hier als bijlage .t-aegcvaegdebrief van het colleg& over de aanstuiting ap de N20X. E r
hee.ft bij de keuze voor de nu daarvan afwijkende ve&r;orsaplossing geen aorgvuldige
(ruimtelijke) betangenaftlreglng plaats gevonden. Dat wordt: hierna verder urtgewerkt

.

2.2 MER beoordeling
Alach uit het bestemmingsplan, noch uit andere ter inzage gelesde stukken kan opgemaakt
worden dat er een tochttieak~.gingheeft plaats gevonden. Ten onrechte wordt in dl? toelichting
gesteld dat er geen MER beoordelingdiende te worden uitgevoerd. Uit alk gemsentelijke en
pravincíale stukken kan worden o~gemeaktdat er een srnmrrnhsng bestaat turjsefi de nu
vooqestelde substanti6le uitbreiding van ISe Hoek en mogelijke andere iocatiss vaar nieuwe
bedrijvenantwikkaiingenBan de' ~ostzJ)devan d@kern M~ofddarp.Qok de! toelichting op dit
ontwerpbesternmingspiian verwijst steeds naar deze samenhang. Daardoor wurdt de
plandrempel (75 hectare) uit: het Beslvit MER overschreden @nis een MER beaardrzting aan de
orde.
Blijkens de toelichting op het ~ntwcrrpbestemmingsplan
en de dai~rinaangehaelde Plabcke, is er
binnen dl; gemclente EfaarlemMermeer zelfs een nuvrmaat asln nieuw voorgesteid~
bedrijventerreinen.Daaruit volgt niet alleen de samanhioing en noodzaak, maar ook de
rnofielijkheid arn een analyse van de mogelijkheden en beperkingen te maken, zadat een
wefoverwogen keuze tussen locati(l~gemaakt kan warden. Het is vaste jurisprudentie dat een
gebied niet in eenheden verda@ldmag wordcon zodat onder die drempst van 75 ha gebleven kan
warden,
2.3 Verkeersstructuur 1
BIEjk~nl;de reactie ven de pravincle Noard-Holland in het kader van het wettelijk vaoroverleg, is
er niet voorzien in de aanpassing van de aansluitingen ap de bij de provincie in beheer zijnde:
K F U ~ B W ~M
; ~ . Randere
~
wo~rdan,nog las van de noodzaak of aanvaardbiaarheid, Is de
uitvoarbaarhetd van het voarstel niet binnen de planpariode verzekerd. Met provinciale
verkeersmodal van Goudappel Gofleng gaat evenmin uit van de voorgasteldg nieuwe aansluiting.
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2.4 Verkeersstructuur Z
Wet Battionhotei haeit nnflaot haar locale v$mrging, een b&Ic?tngrijkerel~~tie
met Ischiphal @M de
A4, De huidige antrtuiting voldoet uitstekend en is anmisbaar vaar het functionsren van het
hotel, Uit het verkeerfiropport van AVIV vol@geen noodzaak tot het vcrleggtan van dei
;aan$iuitln@
Vuursteen. Vaorta klappen de vsrkeersanalyses en beriekeiningen in het rapport niet.
Er zijn bovendien geen variariten onderzocht waarbij de bestaande aansiuiring van de Vuursteen
op de Kruisweg kan blijven bcirstzibn. Er heeft dt4rhalve $een zargvuldigri afweging plaats
gevonden.
2.5 V~rkeersstructuur3
Tegenover De Hoek ligt een kwel dia na veriegging van da oplafrit. van de! A4 ontsloten wardt via
kt huidiga kruispunt v-n de Kruiswsg en de Vuurst~rtn,Blnn@nde planperiode is @r
bij de
eventueie verlegging van het kruispunt geen alttsrnatief voor de ontsfuiting van deze kavel.
2'6 Verkeersstructuur 4

Gezien de grote hosveetheid nieuw vraehtverkaiar ligt een schéfdlnp vafi verkearsssofien in de
rede. Dat is ook eerder dit voorjaar in het overleg over de revitaliseringvair bodrijverrterr@inDe
Maek door d ~bestaand8
,
bedrijven naar vaten gehr~icht.Voor hef vrachtverkeer venuit het
plangebied zijn er tw~r9hoofdrichtingen: de A4 en Schiphal via de interne verbinding war de
luchrhaivcn. Plet li@
daarom eerder in de rede arn het vrachtverkeer via de nleuwc
Rîjnlariderwsgnaar de A4 te gelaiden en voor de anderrol heskrnrning v i de
~ Waéksteen cn de
berstaafide binnendoor verbinding naar ScRipkoi. be Vwurote'c-nblijft dan de ontsluiting vaar de
WoleVhancsciuçter en vaor de b e ~ t a ; ~ r tbc?drijv&n
d~?
via de Wwk5teen en Kruisweg richtin8
Aalsmeer, D@akgoed uitvoerbsrta oplossing doet recht aan dc belang~crivan zowel de bestoiande
badrgven als die voartvlcsien uit de megeiijke vergroting van het b&drijventerrein.

3,1 teen exploiltrstirrplen 1
Er wordt gesteld dat het koslrnverhaal is vsrxekerd door hi8t sluiten van @enantrrrieure
avereankomst rnst gen tweetal pa&icufiere initiatiefuemcrs, Dat h ~ brsremmingsplan
t
daarmee
financiec?luitvoerlaaar ia, wordt echter op geen enkels manieraannemel~jkgemoakt.Evenmin is
duidelijk af deze andarnerrilngen wel in slaat zijn om aan hun kennelijke vvigrplichtingtente
voldoen.
3.2 Geen exploitatieplan Z
Voor de subsrantlGta vergroting van ket: bedrijventerrein dient hst een r a f l d ~ ~ o r w ~t@
a r;eiin
d~

dat in ieder &evaf de ingrijpende reconsiructirx!jcapaclteltsucrgrot1ngf van de Rijnlandsrrweg ap
de Kruisweg als vsorifiver;tering beschikbaar is. Wet bel;tt;mmingsplan geeft gacn inzicht in da
n~odzekelijkinvesteringsen, planning (uitvoeringsschema) en dekking.
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4.1Voarov~rlc~:
Er wordt reeds geruime tijd ovcrlég gevoerd over de t-tkviralisticringvan bedrijventerfcoin De Hoek,
Wet Bastionhotal Irn daarbij batrokken an zelfs gastheer voor dak overleg. Dc verkacrrsslructuur in
relatie rat de afwcrardcrrirrg van da intensiteit van d@Kru/i~;weg
en de cap~liiteitvan het kruispunt
met de Vuurste$n i$daarbij @@nbelengrijk punt van ovcrleg, Steeds waer blijkt dat er geen
noodzaak tot het oph&ffen van deze zamnsluiting is, er zijn gosde alternatieven voor ds ontsluiting
van her nieuwe bedrijvant~rrein~
Tach rnuatecsn we vassreiltrn dat date kennis niet verwerkt
wordt in de planvorming. Dst was sl niet het geval bij het rancept bestemmingsplan van 12
november 2010 en evenmin bij het v~)or~ntw@rp
en het huldige ontwerp van het
bs$tfimmingsptan, terwijl deze na de workshops over het bedrljventerrcoin zijn cifprand, Nog
steeds wordt uitgegaanvan het opheffen van de aanriuiting Vuursteen op de Kruisweg. Hieruf
blijkt dat er geen zor~vu!digeafweging wordt gemaakt en her vacirwerleg niet serieus wordt
genamen, Het belengrijkst@i%dat nergens blijkt dat het opheffen van de aanaluiting nöftdrakroiiijk
is,

4,2 Vrtrk~ersbeslult
Blijkens de toelichting bij het plan en her cancépl: Raadsvoarstet avtsr de vaststelling van het
bestemmingsplan, gaat u uil van een nog nemen verketirsbssluit over de! &f$lultln$van de
Vuursteen. Het gaat hlar echter ovvcr een hoofdontsluiting van het bestaande trrrfein. Een
dergelijk Ingrijpendvaarstel hangt saamars met de ordening van het gebied @ndient binnen de
besfuihrormingavar de ruimtelijke erdenim ptaals tc vinden, Zeiolls hier af serder betoogd houdt
de huidige ruimtelijke rnotiv&tiegeen stand en is een beperking tol: een procedure van sen
verkeersbe$lult:hier niet up zijn piarars.

Op basis van de hiervaar garn~tlve~rde
xienswijzt! vemcrekan wij u het bestaande hottal op de
julste wijze in het bestemmingsplanop te nerncri, uit te gaan van de huidige aansluiting van de!
Vuursteen op de Kruisweg kn bij mogatijkc inpassing van h e l nieuwe bedrijventerrein uit te gaan
van d@wettelijke vereisten, zrrrgvuldige bala~ganafwegingen ~lcorrornischc~
uitvoerbaarheid.

Hoogachtend,
Namens en daartoe gemachtigd door

W. van Riértin

5ijtcrga: brief colleg@vrtn &&W over de aanduiting up de Kruisweg

05/@&

mam P@strnefiagemenl
m~mpamn ir. J, Rabal
owfiiercrnimr
023 -367682%
hbkf
27 april 2Q6$
maenme&
eiji~safn)

03.01112881\p~
Mat%Tnmrlng N201 daar Beukanhharrit &at Bo&i
N201 RlsalisaEl@brbasluiten b~eikb;tisa&alcIDe H9Gk

vamsnd&tum 24 &n\ W 5

2 3 JUHI 20015

*

Gswhte hher Van FSl~zen,

In snhfirmdap uw bdsf waarin U vmagf naar de vIP;rkwr$afr~@tw
VEirn da M201 In

B~ukrsrrirramt-Oo~t~Q~ia,t
zanrte3n wij, ter WeHiglry~#m ds mrdar aan u v@mtriaktm
de nets Trwaerim N207 door bukenhorst Oost Oost. V@fTt@r
in%matie, I@@
afrscfirtfi
bmsttgtan wij dat In ~ & Z Q
pirrmerr d@amelulfing van d@Vuurneen op da Kmisweg
tegsnavsiir de hufdigs Mt vaan d@Ad, blijfl xoals dm@nu is,
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Btt~tr~ff:

ric*tnowijzaanWrrrpbt;6t@mmingsplanHoofddorp d@Haak an
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Bastion MoteOgrasp BV

Datum;

23 september 201 1

A~tll&tpagina's :
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Van Riezert Canoul
Frederiksplsin ?
IO1S XK Amst@rdam
t 020 * 6257025

P 020 - 0256378
wvrCFjvanri~~en(onpa~n8r8~nl

@i/@

Gemeente W~xarl@mmr;rm@er
College van Burgeme@steren Weithouder$
Postbus 250
2 130 AG Waafddarp

Qp dit mament ligt het ontwerpbcste~~ming$pIig~~
~~~~~~~~p do Hoek @n Om~evinf4ter inzngc.

Wij ondersteunen uiteraard uw vaarnemen am voor' het hedrijventerrein De Hoek een actuelil

planaloglcch kader vast te laten stellen. Het ter inzage gelegde,ontwc?rpbestemmings~!~fl
do%%
echter onvaldaendc recht aan de belangen van het binnen het plengeb!ed poiegen Bastionhai~tl.
liet hotel Is gesltuaerd aan en ontsloten via de Vi~ursteen.H@tligt binnen het plandecl dat
cansewerend is bast&rnd,Er is de bestemming Horeca-Hateil aan de kavel gegeven.

Hst vaorna~imgtebezwaar is dar ten behoeve van de voargestelde vargrotirigva~iIICY
bedrijventerrein de bestaand, verkeersstructuur wardt aangepast en uitgeeaan wardl van het
opheffen van d@tigi?$luitirigvan de Vuursteen op de Krulswag.

2. &ectaand#$itua'l"ie
De v@rbtrelclinggeeft op enkele plekken tlprr onr@rll?r:kni$t de bestaande en vergunde situatie
weer.
1.1 Bouwgreplren
Van bet uit venchillende vol~messarnen~~stalcl@
l?at@l
zijn de grcnzrcri van de twee
karnervleugelsaan d@oostetofkazijde t e krap bemeten, bovendien steekt de bestaande;
westelijke vleugel door de! bouwgrens aan de zuidzijde. Dit is goed te zien op de projactie van
deze vlakken op de luchtfoto, zools dat binnen de applicatie van "Ruimtelijke plannon" mogelijk
is. Wlerdasr worden (we nemen aan anbr*doeldf delen van de bebouwing wegbestemd.

l . 2 Mast
De loestsande mast is blijkens de r@$@lsniet toegestaan &n xo (we nrmon aan onbedoeld)
wegbestemd,

Co~iciurCt~
Oir bestaande bebouwing dient juist vastgelegd te zijn en niet onder het ov@rgang;ilt-eccht
t@

worden gepieacso. De verbeelding dient

In avereenstemming met de werkelijkheid te worden

gabracht en in dc regels dient te mast mogelijk Xe zijn.

t
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f
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2.1 Alg@meern
Het berstemmtngsplan maakt tien nieuw b~drijventeirrwinmogelijk ten noorden vsn het

bestt.aandebedrijventerrein "De Haek" , Hieruit ontstaan volgen$ de taciichting bîj het
best@mmin~splan
knelpunten op varkeers~bieddie zouden napen lot het opheffen van de
aansfuiting van de Vuursteen ap de Kruisweg. Een hetdere? mativetie en de sfwegîng van nut brr
ncsadra8k ten opzichte wein de gevolgan, ontbreekt in dit bestemmingspián. Qat roept de vraag
ct@ of hier wet sprake is van een uit oogpunt varl de goede ruimtelijke ordeniuig gewenste
oiltwlkkefing, Uat Es hier niet het geval. Q@ gehek plantaelichringec-nen dr; uitgevoerde
onderzoeken ademen ds: $febr uit van het ter wille willen zijn van de parEicuii6re
gekrkdsontwikke,Iaar.De nu vnorgtistrtde aanpasc;ine van de verkeersstructuur heeft
onacceptabele negatieve gavalgen vaar de bercikbaarrhrrid vsn hls* botcf. In dit verband verwijs
ik naar de hier als bijlage toegevoegde brief viin het callege aver de asinl;luitin& op de N201.Er
heaft bij de keuze vaPr d@nu daarvan afwijkends verkeersoplassing geen zorgvuldlge
{ruimtelijke) belangenafweging ptsats gevonden, Dat wordt hierna verder uitgewerkt
2.2 MER beoardeling

Noch uit het best@mmingsplcrn,noch uit sndere ter inzage gelegde stukken kan opgemaakt
warden dat er een locatieafweging h e d i plaats gevonden. Pen onrechte wordt in dra toelichting
gesteld dat @r$;eenMER beoordeling diende t e worden uitgevoerd. Uit alle $@rneentcslijkeen
provinciale stukkeil kan worden opgemaakt dat @reen samenhang bastaat: tussen d@nu
voorgees;te?ldcsubstantllils uitbreiding van De Hoek en mogallpke andere locaties voor nieuwe
bridrijvcbnontwlkkelingen rian de oostzijd&van r"tekarn Hoofddarp. Ook de ta~lichtinpap dit
oncEwerpbeslsmming~pl~n
verwijst $steeds naar deza sarne?nh&ng.Daardoor wordt d@
plandrt;rnpcl(75 hectare) uit h@ttle$lult MER overschrczkden @I? fs een MER beoard~lingaan clti
ar$@,
8lifkens de toelichting op hel onlwr$rpbestemmingspi~n
sn dc daarin aangehaslde Plabarka, is r r
binnen d r gemeente Waarl&mmermt<erzelfs; een overnaat aan nieuw voargestelde
be*drijventcrreinm.Dn&ruitvol@ niet alleen do samenhang en nrr~dreak,maar ook de
mogelijkheid om een analyse van ds magelijkheden en beperkingen tc maken, zodat een
weloverwogen keuze tussen locotier; gemaakt kan worden, Met is vaste jurisprudentie? dat riten
gebied niet in eenhedan vc.rdeeld msg worden zodat ander de. drernpiel van 75 ha pabtsven kan
worden.
2.3 Verkeersstrucluur 1
Blijkens de reactie van de pravincie Noord-Holland in het kader van het wettetijk vasraverlf;g, is
er niet aortifln in de aanpassing van d&~ B n s I ~ I t i n g eOP
n de bij de provincicil in beheer rijnde
Kruisweg. Met ander^ woorden, nag los v&nde noodzaak of aanvaardbearheid, is de
uitvvoarb&arhr;idvan het vabrst@iniet binnen de planperiode verzekerd. Het pravinciale
vclrkeersniodcl ven Goudappel Goflent; gaat evenmin uit van d@vo6rl;~istelde nieuwe etsinsiuiting,
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2.4 Verkesrsstrurtuur 2

Het Bastianhatel heeft naast haar locale verzorging, een belangrijke relatie met Schiphol en ds
A4. Oe huidigcs ~ntstuiting
v~rldaetu i t s t ~ k e ~
end iç onmisbaar voor het functioneren van het

hotel, Ult hei: verksersmppart van AVIV volgt geen naadzaak tot her verleggen ven de
aanrrtuiting Vuurtteen. Voorts kloppen de verke@rsarialysesen berrkenirrgen in hat rapport niet,
Er zijn bawndien geen varianten snderzaeha waarbij de besr~lctndeaansiluitingvan de Vuur~te&n
op de Kruisweg kan blijven bestaan. Er heeft.derhalve geen zorgvufdigc; <;ifwegingplaats
gsvanden.

2.5 Verkeerssrruc'tuur 3
Teggnover De Hohak ligrti een kovel dis n&vtrrieggirig van da op/afril ven de A4 ontsloten wardt vis
ket huidige kruispunt van $ir: Kruisweg en de Vuursteen. &innen ds ~lwnperiodeis er bi] dc
eventuele verlegging van het kruispunt gcen aitematlef vrtor de ontsluiting vafl deze kavet.
2.6 Verkotergstructuur 4
Cezian de grote ho~v~elheid
nieuw vrachtverke@rligt een scheiding van verkeerzlsoofien in de

rcdc. Dat is aak ecrdcr dit voorjaar in het overleg over de rcvilaliscsringvan bedrijventerrein De
Hoek door de Izcstatande bedrijven naar varen gebracht, Voor het vrachtverkt;sr vanuit het
plangebted zijn er twee hoofdrichtingen: de A4 @n khiphal via de interne verbinding naar de
tuchthaven, Het li@
daarom eerder in da rede om het vrachtverkeer via de nieuwe
Rljnlendarweg #$arde a4 tr; geleiden en voor de andere bestemming via d@Hoeksteen en dl;
bestaande binnendoor vcrrbinding neeir Schiphal, De Vuursteen blijft dan d&ont~luitingvoor d@
MoiEel/horecaeluster @n vsar de bestaande b@drijvenvia de Haek$t~enen Kruisweg rictttirip
Aralsmeer. Deze goed ultvecrbsire oplasldiing doet wcht aan de b ~ ~ . I ~ nvan
g e nzowel de bestaande
bedrijven IS die voarh/lut?iie;nuit de rnogefijke vergroting van het bedrijventerrein.

3,1 Ge@nexplaitatieplan 1
Er wardt gesteld dat het kostenverhaal is verzekerd daar het stuiten van een arit~rieure
overeenkamsf met een twcrett9aI particuliere initiatisfnemers. Dat het bestemmingaplandaarmee
financieel uitvaerbaar is, wardt echter op geen enkele manier sannernafijk gcmaokt. Evenmin is
duidelijk of deze andt-rneming~?n
wet in staat zijn urn aan hun kennelijke verplichtingen re
valdvlsn.
3.2 Gcen explaitatieplan 2

Voor de substantiële vergroting ven het bedrijventarrein dient het sen rrjndvaawaarde te zijn
dat in ieder govix~ld$ ingrijpende reconstructie (capaciteitsv@rt?,roting)
van de Rijniandewag up
de Kruisweg als voorinvestcrlng beschikbaar is, Net bastemrningsplari ~ e a faecn
t
inzicht: In de
naodzekalijke irrvéotcrirrgen, planning (uitvaerings~ch@Mat}
c?oodekking.
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4.1 Vaor~ïverleg
Er wardt rrstrds geruime tijd averleg gewaard over de revitalisloringvan bedrijvent~rreinDe Hoek,
net Baationhotel Is daarbij betrakken en zelfs: gastheer voor dat overieg. De verkeersotructuur iri
relatie tot d@afwasrdering van de intensiteit van dg Kruitiweg en de capaciteit van het kruispunt
met de Vuursteen is daarbij een belangrijk punt van overltr]a*.Steeds weer blijkt dat @rgeen
noodzaak tot het opheffen van dez@aansluiting is, er zijn goatde alternatieven vaar de ontsluiting
van het nieuw8 bedrijventerrein, Toch moeten we vaststellen dat deze kennis niet verwerkt
wardt in de ptanvoming. Dat: was al niet bet gevsl bij het concept bestemmingsplanvan 312
november 2010 en evenmin bij het vaorantwerp en het huidim ontwegj van het
bestemmingsplan, rsrwtj'l deze na de workshops over het bedrijventerrein zijn afgerond, Mag
steeds wordt uitgegasnvan het opheffen van dc aan~iuitingVuursteen op de Kruisweg. Hisruit
blijkt dat er geen zaig~uldigeafweging wordt gemaakt en het voorsverlet) niet sicirilous vvortlf
genomen. Hef belangrijkste is dat nergens blijkt:dat het opheffen van de aanstuitirtg noodzakelijk
is.
4.2 Verkeersbesiuir

Blijkens de toeiichtina, bi] h@tplan en het mncept R~tadsvaorstel
over de vaststelling van het
b~sternmingsplen,geat u uit van een nog nemen visrki4crsbestuit over de af$íi;~~liting
van de
Vuursteen, tiet gaat Iiitxr echter over een hoofdantisiuiting van het bcstiiande terrein. Een
dergelijk ingrijpend vaarstal hwnflt $amen met de ordaning vdtri het gebied en dient binnen de
besluitvorm9vrg over dcc ruimtelijke ordening plaats te winden. Zoals hler al e g r d ~betoogd
r
houdt
de huldipca ruimt@líjkemotivatie geen stand @flis een beperking tot ean procedure van een
verkaerskessluit hier niet op zijn plaats.

Op basis van de hierwoor gemativi~llstda.
zienswijze verzoeken wij u hat bmtaande hotel op de
juiste wijze in het besternrningsplan op te nemen, uit te gaan van ds huidige aansluiting van de
Vuursteen tip de Kruisweg en bij mogelijke inpassingvan het nieuwe bedrijventerrein uit te gaan
van de wattelijke vereisten, zorgvuldiga b~lain$snafwegingen economische uitvoerberarheid.

Namens en ciaa~oegemachtigd daar
Ds Bastion Woreigraep BV

W. van Niezen

Bijlsige: brief collegia van B&W over de ssriocluiting op de: Kruisweg
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Gaachte. haer Van Rlee%n,

In ikrrrWoord op uw brief wastrÎn u mwt naar do v@rklcaenatruckJurvan d$ Mm)l in
Reuk@nhorstdnst-Dastz ~ n d s nwij, t@rbav@$Mgingwn da fierder ssn u vsrstwkt@
informatie, @@n
ehdirifl win de naka Tramring N203 doar Brsuk~nhomtOost 0 ~ 8 1Vorrdsr
,
b@v@stlgm
wij dat in dam plrlnnsrt d@safisluillny van dra Vuur$t@enap cl@ Knrl#wqy
tegetmviitr ds huidiga
van d@A4, blif mais d m nu Isl,
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